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TAŠKA SOVA
VeLikOSt: 36 x 28 cm 
SPOtřeBa: 0,50 m/140 cm š. 
džínové látky, zlatá prošívaná, 
černá, bílá a béžová koženka, 
sakon na podlepení, 0,50 
m/140 cm š. pevné bavlněné 
látky na podšívku, zdrhovadlo 
dlouhé 40 cm, entlovací nůžky
tecHnika: aplikace 

Střihové díly jsou s přídavky 1 cm 
na švy. Z džínové látky nastříhá-
me přední a zadní díl, středo-
vý pruh, 2 pruhy ke zdrhovadlu, 
stejné díly nastříháme z látky 
na podšívku a kapsu 22 x 21 cm, 
z džínové nastříháme ještě 4x 
ouško, 1x zobák, 2x pruh na ucha 
9 x 66 cm, ze zlaté koženky 1x 
zobák a 2x křídla sovy, z černé 
2x ouško, podklad pro oči a 2x 
oční panenku o průměru 4,5 cm, 
z bílé entlovacími nůžkami 2x oko 
průměr 9 cm, z béžové 2x vnitřek 
panenky o průměru 1,3 cm. Před-
ní díl, zadní a středový pruh pod-
lepíme sakonem. Na přední díl 
přišijeme černý podklad pro oči, 
pak oči, panenky a béžové vnitř-
ky, nakonec přišijeme zlatá křídla. 

Díly zobáku sešijeme, obrátíme 
a zobák přišijeme pouze za horní 
část. Sešijeme ouška z džínoviny, 
obrátíme a na ně našijeme ouška 
z koženky. Okraje pruhů na ucha 
založíme proti sobě a prošije-
me. Ucha přeložíme po délce 
na polovinu, 6 cm od obou konců 
po celé délce sešijeme. Jeden 
okraj proužků ke zdrhovadlu za-
ložíme a mezi proužky všijeme 
zdrhovadlo. Ke krátkým stranám 
přišijeme středový pruh, který vši-
jeme mezi přední a zadní díl taš-
ky. Současně všijeme ouška sovy 
a ucha tašky. Horní okraj kapsy 
založíme 3 cm do rubu a prošije-
me. Kapsu založíme a přišijeme 
na díl podšívky, 3,5 cm od levého 
kraje prošijeme, vznikne kapsič-
ka na tužku. Podšívkové díly se-
šijeme stejným způsobem jako 
tašku. Podšívku vložíme do tašky 
a kraje proužků přišijeme ke zdr-
hovadlu. Ouška sovy přichytíme 
několika stehy na ucha tašky. 

a – zadní díl, přední díl se za-
kresleným obličejem sovy
B – zobák
středový pruh 6,5 x 68 cm
pruh ke zdrhovadlu 3,5 x 38 cm 
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